
INFORMATIONSMÖTE 
31 OKTOBER

Prefekter/föreståndare och 
Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden



1) Information från UB (kl. 08.30)
Mats Almqvist informerar om Open accessavtal mm

2) Teknisk-naturvetenskaplig fakulteten (kl. 09.00-09.30)
Dekan Mikael Elofsson informerar om fakultetens verksamhet och aktuella frågor.

3) Allmän information
– Visioner
– Samfak 50 år
– Ny programpunkt vid fakultetens ledningsgruppsmöten (fr.o.m. vt 2019)

4) Prefektrunda

5) Arbetsmiljö

6) Personalfrågor

7) Ekonomi/Budget

8) Aktuella forskningsfrågor
– Regler för utbildning på forskarnivå vid UmU
– AimDay
– Förvaring av forskningsdata

9) Aktuella utbildningsfrågor

10) Övriga frågor

PROGRAM



ALLMÄN INFORMATION



- Visioner

- SAMFAK 50 ÅR

- Ny programpunkt vid fakultetens ledningsgruppsmöten fr.o.m. 
Vt 2019.



PREFEKTRUNDA



ARBETSMILJÖ



AKTUELLA 
PERSONALFRÅGOR



EKONOMI/BUDGET



• Myndighetskapital

• Resursfördelning 2019
o FO budget = 190,6 mnkr (+ 5,8 mnkr; +3,2 %)

 Netto inst: + 5 %
o GU budget = 381,3 mnkr (- 0,2 mnkr; -0,1 %)

 Inst. prislappar + 0,6 %

 Budgetdialoger 



AKTUELLA 
FORSKNINGSFRÅGOR



• Regler för utbildning på forskarnivå

• AimDay

• Förvaring av forskningsdata



AKTUELLA 
UTBILDNINGSFRÅGOR



• Pedagogisk meritering

• Studiebarometern 2018

• Databasen ”För- och eftergrund”

• Info från USSR

INFORMATIONSPUNKTER



• Ansökningsomgång 2 2018: 23 ansökningar, varav 7 till 
excellent (nivå 2)

• Efter åtta utlysningar (2014-2018):
- 96 utnämningar (82 personer)
- 46 meriterade, 36 excellenta

• Hur nyttjas pedagogiskt meriterade lärare? 

PEDAGOGISK MERITERING



• Har gått ut till institutionerna

• Deadline 9 november

• Nytt för i år: fler frågor om kränkningar och trakasserier 

STUDIEBAROMETERN 2018



• SCB har med utgångspunkt Ladok, skapat en databas med 
uppgifter om studenterna före och efter studierna.

• Denna kommer att nyttjas för att ta fram en del uppgifter som 
kan vara av intresse:
- varifrån kommer studenterna
- var hamnar studenterna efter examen
- mm

DATABASEN ”FÖR- OCH 
EFTERGRUND”



• Alumninät läggs ned – oklart hur alumnverksamhet ska 
organiseras i framtiden

INFO FRÅN USSR



ÖVRIGA FRÅGOR



• Fakultetsnämndens sammanträde 31 oktober

• Ev. övriga frågor

ÖVRIGA FRÅGOR
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